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Álhir •
Meggyilkolták a belgrádi
olasz követet!
Tegnap este rémhirek száguldoztak a városban,
jfgatott emberek adták tovább aggódva, idegesen
jx esetről:
— Meggyilkolták Belgrádban az olasz követet...
A város percek alatt megmozdult. Mindenki az
jcfára sietett, hogy részletejet halljon a hirről...
Kipirult arcú emberek siettek haza a hirrel...
jíéha-néha megálltak az ismerősökkel és elbülve
közölték a hirt. Mindenki várt egy bizakodó szót
t másiktól, egy fölényes mosolyt, egy kézlegyintést. De senki se mosolygott, senki se legyintett
fölényesen..,
A szerkesztőségi telefon szinte percenként csörgött. Aggódó hangok kérdezték:
— Mi igazf Meggyilkolták f
Mások részleteket közöltek a gyilkosságról. Fantasztikus színekkel ecsetelték a gyilkosság lefolyását... A kávéházakban működni kezdtek a kávéházi Konrádok.
— Belgráddal megszakadt a telefonforgalom...
X követségek elhaggták a várost...
Egy-egy ilyen mondat után riadt csönd ülte
meg az asztalok környékét. Ijedten nézték a rémhírterjesztők főlényes, sokat sejttető arcát. Pillanatok alatt mindenki politikussá változott. Latolgatták az eseményeket Kapóra jött a nrmrt
választás,

a

szerb

nacionalisták

halálos

<4-

ítélete

Olaszországban.. . Grandi olasz külügyminiszter
távozása Genfből... Az olasz pilóták pesti utja~
És az emberek az első szóra elhittek mindent
Sokan Belgráddal próbáltak érintkezésbe lépni,
»okan a megszállt területen lévő városokat hiviták föl.
A Délmaggarország még az éj folyamán felhívta
Öelgrádot és Budapestet, percek alatt megjött a
cáfolat:
— A hir nem igaz...
Budapesten azután kedden délelőtt terjedt «1 a
hir. Ugyanúgy történt, mint Szegeden. Valaki elkiáltotta magát és csöngtek a telefonok, vibráltak
M arcok.
Kedden délelőtt a Genfben időző politikusok
között is elterjedt a h i r . . . Erre már az MTI is
közlést adott ki:
tGenf, szeptember 16. (MTI). A Népszövetség
politikusai kőzött nagy izgalmat keltett az a híresz-

A város ujabb gazdákat tesz ki
a földbérletekből és a felmondott bérleteket
házikezelésbe veszi
A polgármester a földbérletek problémáiról

(A
Délmagyarország
munkatársától.')
A
szegedi városházán móstanában a legsulyosabb probléma a városi földbérletek ügye,
amely szoros összefüggésben van a költségvetés stabilitásának kérdésével. A polgármester a hivatalos szobájának szomszédságában
telés, hogy a belgrádi olasz követet tegnap
meg.
lévő tanácsterem hosszú asztalán tartja a vágyilkolták volna. Az izgalom csakhamar elült, mert
rosi bérletekre vonatkozó könyveket, kimubeavatott körökből később hivatalos jelentésekből
tatásokat, számadásokat, hogy mindig kéznél
érkezett válaszok a hirt megcáfolták.*
legyenek. Szabad perceiben ezeket tanulmáCsak azt nem tudja senki: honnan indult ki a
nyozza, adatokat gyűjt a város bérleti rendhir?...
szerének, földbirtokpolitikájának igazolására.
Ilyen adatokat természetesen talál bőségesen,
de — sajnos — ezek az adatok nem igen enyhítik azt a súlyos helyzetet, amely a tanyákon
uralkodik és amely a téli hónapok hihetetBudapest, szeptember 16 Ma délelőtt Wekerle
len méretű nyomorúságának veti előre árSándor pénzügyminiszter megjelent Bethlen István
frőfnál és bejelentette, hogy a bankok 30 millió
nyékát.
pengős kölcsönt bocsátanak rendelkezésére tisztA városi földek között állandóan utazgatnak
nselői családi házak építésére. A kölcsön ügye
a város gazdasági megbízottjai, akik tanácsokharmada a fővárosban, kétharmada a vidéken
bal igyekeznek segíteni a vergődő bérlőkön
kerülnek felhasználásra. A házat épiteni szánés
akikkel a város ellensúlyozni kívánja az
lékozó tisztviselők lakbérüket kötik le a pénzkőlállítólagos lázitások hatását. A polgármester
'sön fedezetéül.
ugyanis meg van győződve arról, hogy a szegedi tanyákat, különösen Csengele környékén, titkos megbízottak járják végig és szítják az elkeseredést az amúgy is elkeseredett
bérlők között. Csengele a legveszedelmesebb
zóna, itt van a legtöbb nem fizető bérlő,
itt vannak a legnagyobb földbérhátralékok.
A csengelei homok és a rossz, külterjes gazStockholm, szeptember 16. Halálos szerencsétdálkodás elviselhetetlenné teszi a legmélyebb
lenség érte Svédország legkiválóbb
pilótáját,
nivóra redukált béreket is. A bajt még növeli
MelSson őrnagyot, a hires északsarki repülőt.
az idei rossz esztendő, a nagy szárazság és a
Melsson neve utoljára a Nobile-espedició megszemestermények katasztrofális áresése. H a
Hentesével kapcsolatban szerepelt a nyilvánosság
volt is valami termés, annak értékesítése ttgyelőtt. Az Itália szerencsétlenül járt utasai közül
®a,jdnem mindnyájan neki köszönhetik menekülé- szólván lehetetlen, a bérlő tehát elsősorban
süket. Nielsson az utóbbi években a svéd posta
a bérrel marad adós, de még igy is bizonyszolgálatában állott és hétfőn délután is egy postatalan, hogy a téli hónapokban miből fedezi
repülőgéppel startolt Stockholmból. Rajta kivül
magának és családjának szükségleteit..
raég egy mechanikus volt a gépen. A repülőgép
— A várost nem érheti vád — mondja a
néhány perccel a start után mintegy százöíven
polgármester, amint az egyik hatalmas, sűrűn
méter magasságból lezuhant és izzé-porrá zuzórubrikázott könyv fölé hajol —, a béreket
Nielsson és a mechanikus szörnyethalt.

Tisztviselői családi házak

Szörnyethalt
Nielsson pilóta, aki megmentette a Mobile-expedíciót
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Lil Ddflóver és fteas

Szerdán és csütörtökön
Sfflve gyönyörű magyar tárgyn filmje:

Zenés, éneklő, beszélő fllm.
kamaraénekessel a főszerepben.

Maros vize folyik csendesen.

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7. 0 órakor

"Előadások kezdete s, 7. !>, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor

RICHÁRD

TAUBER

Azonkívül: H í r a d ó .

Azonkívül: Burleszkek.

S59I

lejebb nem szállíthatjuk, mert így is nevetségesen kevés a bér, a bérlők azonban igy
sem fizetnek. Itt van például ez az oldal, 21 i
bérlő neve szerepel rajta, ezek közül csak
három fizetett bért az idén, tizennyolc adós
maradt. A legtöbb parcella bérét a bérlők
kérelmére a biróság állapította meg. A bíróilag megállapított béreket természetesen nem
redukálhatja a város. A többit többszőr is
leszállítottuk már. I t t van például az egyik.
Tizholdas parcellája van, fizet érte 12 mázsa
rozsot, illetve a rozs értékét. 192®-ban 24.90
pengő volt a rozs ára, tehát 298 pengőt kellett volna fizetnie a tiz holdért egy esztendőre, holdankint 29.80 pengőt. Most nyolc
pengő a rozs, tehát a tíz holdért 96 pengőt,
egy holdért 9 60 pengőt, kellene fizetnie. D e
nem fizet. Van olyan bérlő is, aki 1927 óta
egyetlen fillért nem fizetett, még
hátralékát
sem törlesztette. A város most kénytélen ezeket kitenni a bérletből. Ettől talán észhez térnek a többiek is és belátják, hogy a város,
nem adhatja ingyen a főidet.
Elmondotta még a polgármester, hogy a
imros a felmondott bérleteket
házikezelésbe
veszi és azokon kis mintagazdaságokat
létesít.
Reméli, hogy ezeknek kedvező hatása lesz
a környékbeli bérlőkre, akik Igy, közvetlen
tapasztalatok révén megtanulhatnak helyesebben, észszerűbben gazdálkodni.
— Nagyon elmaradottak a osengeTeíek- Mindig mondtam, hogy ide kellene olyan gazdasági ismétlő iskola elsősorban, amilyen Szatymazon és Alsótanyán épült. Most újságírók
járják a csengelei tanyákat, A ragyogó kirakatok, a diszes paloták, a sim? aszfaltburkolatok, a pompás autók városából jöttek le
Csengelére. Elhiszem, h a megbotránkoznak
azon, amit itt találnak. A paloták után hihetetlen mélyre sülyedt nyomorúságnak tetszenek
azok a düledező parasztkunyhók, amelyekben a csengelei bérlők élnek. El vagyok készülve rá, hogy ismét megindul a hadjárat
a földuzsorás város ellen. Pedig m i megtettünk mindent, ami erőnkből telt. Mélyebbre
már nem szállíthatjuk le a béreket és méltányosabban nem hajthatjuk m á r a bérhátralékokat.

